
Referat af bestyrelsesmøde d. 18. august 2015 
 
 

1. Siden sidst: Der har været samtaler med trænere og spillere for at lave 
aftaler for de næste 4-6 måneder, samt informere om bestyrelsen beslutning.  
 
2. Vedligeholdelsesudvalg v. Jens 
 

a. Anlægget er slidt, og det næste der er ved at bryde sammen er vores 
adgangskontrol. Det kan ikke repareres længere, så vi må snart have et 
nyt adgangssystem. Jens anbefaler briksystemet som det mest simple og 
holdbare. Det bliver undersøgt. Jeanne nævner at søge tennisfonden, 
Stig og Michael sender en ansøgning.  

b. Mht. lysfølere er det ikke aktuelt indendørs, da man altid passerer nogle 
baner for at nå sin egen. Men Jens foreslår at vi skifter til LED, som kan 
skiftes med en motor, som er påmonteret, så Tommy ikke skal booke en 
lift hver gang, der skal skiftes en lampe, det er meget dyrt 

c. Vi fik afslag på tilskud til et nyt køkken i indendørshallens køkken, men 
søger igen.  

d. Skaden i udendørsklubhuset har taget sin tid, en rotte gnavede hul i en 
vandledningen i foråret, og skaderne har været større end først antaget. 
Forsikringen betaler det meste af udgifterne. 

e. Vaskemaskinen (til indendørsgulvene) er ved at være slut. Jeanne 
spørger om man kan lease sådan én, fordi en ny koster et par hundred 
tusinde… 

f. Taget i hallen er stadig slidt, men kommunen har repareret det over 
bane 5 og 6 henover sommeren. Nu mangler vi så at få repareret bane 3, 
som må vente til foråret. 

g. Jens laver en plan for et budget for halbelysning, LED lys, solceller og 
tagrenovering. 

 
3. Den midlertidige trænerordning.  
Truls har sagt ja til at han får en midlertidig ordning på 4 mdr. som en 30 
timers stilling med 7 timer admin hjælp om ugen. Vi stiler mod at have en ny 
cheftræner i starten af 2016. 
 
4. Vi skal tiltrække juniorer til klubben, så vi (Signe og Sidsel) iværksætter  



opslag til lokalavisen, skoler, hjemmeside og klubben for at få juniorer til at 
melde sig ind i klubben (u.18) – gratis kontingent og 50 % i indmeldelse (kr. 
125,-), med på træningen for kr. 50,- om ugen resten af udendørs sæsonen.  
 
5. Michael laver endelig aftale med Martin Olson DGI om de mødedatoer der 
skal aftales med klubben om KidzTen. 
 
6. Frikortsordning.  
Ungdomsudvalget har et ønske til ordningen. Vi skal have indskrænket antallet 
af frikort, og der skal betales et fast beløb for at deltage i ordningen, hvis man 
lever op til en række kriterier, som Signe og ungdomsudvalget fastsætter. Det 
vil blive fastsat inden næste møde. 
 
7. Halve timer indendørs.  
Henrik har undersøgt mulighederne, men det kan ikke lade sig gøre iflg. 
Klubmodul selvom man ikke forstår hvorfor, men sådan er det. Vi tager 
klubmoduls problematikken på næste møde.  
 
8.  Træningsplanlægningen for indendørssæsonen er gået i gang, spillere på 
træning er blevet bedt om at komme med deres ønsker indenfor den næste 
uge, og vi skal have den endelige træningsplan klar inden udgangen af august. 
Det kan blive et puslespil med den nye skolereform. Trænerne ser om de kan 
løse det eller om vi skal lave om på de tidspunkter der har ligget. 
 
9. Eventuelt.  
Birkerød er interesseret i at samarbejde. I første omgang omkring at låne 
baner og omkring juniorhold. Signe har kontakten.  
Vi mangler akut en afløser til at hjælpe Henrik Fehrn med at drive klubmodul, 
så hvis der er nogen derude der kan hjælpe, må man gerne melde sig til 
bestyrelsen? Vi skriver ud til medlemmerne om at melde sig, hvis de har tid og 
lyst til at hjælpe. 
 
Hjemmeside: Der vil blive arbejdet på at opdatere vores hjemmeside både i 
den visuelle form og i det skriftlige. Henrik undersøger mulighederne hos vores 
udbyder og Sidsel tager fat i Jørgen Lindemann omkring det skriftlige. 
 


